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Egyszerűsített nyelvi változatok a mai németben: 
a Pidgindeutsch-tól az Ethnolekt-ig

A szociolingvisztika és a kontaktusnyelvészet néhány újabb kutatási kérdését szeret-
ném bemutatni és körbejárni a Szépe professzor úr által is jól ismert német nyelvterü-
leten. Ehhez szükséges, hogy röviden vázoljam a társadalmi kontextust, amely után 
a nyelvi heterogenitás vizsgálati lehetőségeiről szólok a jelenlegi Németországban 
folyó kutatási projektek alapján.1 A vizsgálódások eredményei szoros kapcsolatban 
állnak a nyelvpolitika és természetesen a nyelvi norma kérdéseivel is, mely kérdé-
sekkel Ünnepeltünk több publikációjában is behatóan foglalkozott.

1. Németországban a jelenlegi 82 millió lakosból több mint 7 millió nem német 
anyanyelvű. Nyilvánvaló, hogy itt nem egy homogén beszélőcsoportról van szó, hi-
szen a nem német anyanyelvűek csoportjába sorolhatjuk az őshonos kisebbségeket 
(autochthone Minderheiten), így például a szorbokat és frízeket, az utóbbi 40–50 
évben Németországba bevándoroltakat (Migranten), a menekülteket (Flüchtlinge), a 
menedéket keresőket (Asylsuchende) és az illegális migránsokat (illegale Migranten) 
is. Mindezen csoportoknál az anyanyelv, illetve a családi nyelv más és más, de mivel 
mindegyik csoport már hosszabb-rövidebb ideje él német nyelvterületen, munkájuk 
és megélhetésük révén a német nyelv vált funkcionálisan elsődleges nyelvükké. Sok 
esetben az őshonos kisebbségeknek sem német az anyanyelvük: északon a dánok és 
a frízek, az ország keleti felében a szorb kisebbség,2 illetve ide sorolhatók a szintik 
és a romák, akik szétszórtan élnek az ország különböző részein. Mindegyik kisebb-
ségnek és migráns csoportnak megvan a saját önálló történelme, kultúrája, nyelve, 
identitása és valós jelene.

A német gazdaságnak a háború utáni évek nagy gazdasági fellendülése okán 
vendégmunkásokra volt szüksége, akik többsége akkoriban az első nagy vendég-
munkás-hullámmal a dél- és délkelet-európai országokból3 érkezett. Sokan közülük, 
főleg az idősebb generáció tagjai már visszatelepültek hazájukba, azonban sokan 
Németországban találtak munkát és új lakhelyet, mint ahogy a 60-as években főleg 

1 A szakkifejezések érthetőségét/értelmezhetőségét megkönnyítendő a szerző által lefordított egyes magyar 
szakkifejezések után zárójelben a német eredeti is olvasható.

2 Számuk ma kb. 20–25 000 főre tehető.
3 Olaszország, Portugália, Spanyolország, Jugoszlávia.
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a Törökországból érkezett vendégmunkások nagy része is Németországban talált 
hosszabb távon megélhetést. Így Németország a 20. század második felében a ven-
dégmunkás országból bevándorló országgá változott.

A bevándorlók egy csoportját képezik azok a német gyökerekkel rendelkező 
„kitelepülők” (Aussiedler), akik több generáción át a korábbi Szovjetunió, Románia 
és Lengyelország területén éltek és a 90-es évek kelet-európai nagy rendszerváltását 
követően önként Németországban telepedtek le. 

Mindkét bevándorlási forma azt eredményezte, hogy Németországban a 80-as 
évekre az egy főre eső bevándorlási szám magasabb lett, mint a klasszikus nagy be-
vándorló országokban, az USA-ban, Kanadában vagy Ausztráliában. Jelenleg több 
mint 15 millió ember él Németországban migrációs háttérrel. Megnevezésüknél 
igyekeznek olyan kifejezést találni, mely teljes mértékben mellőzi a diszkrimináci-
ót, ezért egyszerűen migrációs háttérrel rendelkező állampolgároknak nevezik őket 
(Bürger mit Migrationshintergrund). A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches 
Bundesamt) adatai alapján ebbe a számba (15 millió) beletartoznak a bevándoroltak, 
a már Németországban születettek, akiknek legalább egyik szülője migráns volt. 
Jelenleg kb. 7 millió ember nem német anyanyelvű, 8 millióan megkapták a német 
állampolgárságot, mely utóbbi számba belefoglaltatik a fentebb említett 4 millió né-
met származású Kelet-Európa (korábbi szocialista) országaiból áttelepült kisebbség 
is. Napjainkban kb. 2,5 millió török bevándorló él Németországban, további csak-
nem 1 millió bevándorló a korábbi Jugoszlávia területéről érkezett és természete-
sen sokan a dél-európai országokból. Noha a német anyanyelvű őshonos lakosság 
részéről nagy előrelépés tapasztalható az etno-kulturális és nyelvi sokszínűség el-
fogadásában, a sok-etnikumú társadalmi csoportok kezdeti és vélhetően még ma is 
aktuális integrációs nehézségei és problémái napjainkban ismét a társadalmi viták 
középpontjába kerültek, jóllehet a 2005 óta érvényben lévő bevándorlási törvénnyel 
(Zuwanderungsgesetz) – mely a migrációs politika merőben új szabályozását hozta 
több-kevesebb sikerrel – egy konszolidációs folyamat indult el.

A fenti tényeket számba véve láthatjuk, hogy az évszázadokig egynyelvű társa-
dalomként ismert Németországban az utóbbi 50 évben nagymérvű változások mentek 
végbe a lakosság etnikai és anyanyelvi különbözősége és összetétele szempontjából, 
amely markánsan mutatkozik meg a hétköznapi és a munkahelyi interakciók terén, 
és kiemelkedő módon az iskolai oktatás igencsak heterogén nyelvi helyzetének te-
kintetében. Nyilvánvalóvá vált, hogy az új helyzet kapcsán jelentkező társadalmi 
kérdésekre a nyelvészet és annak bizonyos alkalmazott diszciplínái, mint a szocio- és 
pszicholingvisztika, a pragmatika, a kontaktus- és migrációs nyelvészet, a kommu-
nikatív dialektológia, a beszélt nyelvi kutatások és természetesen a nyelvpedagógia 
módszereinek bevonása nélkül nem lehet a nyelvi és azok következményeként fel-
lépő szociális problémákra megoldást találni.
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2. A nyelvtudomány történetében a nyelv homogenitásáról szóló felfogás ugyan 
sokáig tartotta magát, de Európában a 20. század második felében bekövetkezett 
pragmatikai, azaz nyelvhasználat-központú fordulatnak köszönhető, hogy a termé-
szetes nyelvek egyik fontos jellegzetessége, a nyelvi variáció, a kutatás fókuszába 
került. A variáció a nyelvi heterogenitás alapja, mely egyben a nyelvi jel statikus 
szemléletét váltotta fel. Ennek következményeként a nyelvi megnyilatkozások be-
szélt és írott változatainak variációit különböző szempontokból, az egyes nyelvi szin-
teken, az egyes nyelvcsoportokban és kommunikációs helyzetekben, a nyelvek egy-
másra hatásának viszonylatában veszik a nyelvi viselkedést kutatók górcső alá.

A variációs nyelvészet (Variationslinguistik vagy Varietätenlinguistik) össze-
foglaló névvel jelölt nyelvészeti terület magában foglalja mindazon nyelvészeti irá-
nyokat, amelyek a német nyelv heterogenitásával, sokszínű areális és pluricentrikus 
jellegével (Ammon 1995), megjelenési formái sokrétűségével foglalkoznak. Így a 
variációs nyelvészethez sorolható tágabb értelemben a dialektológia (pl. Niebaum–
Macha 2006), a szociolingvisztika különböző irányai (pl. Dittmar 1997; Mattheier 
1980), a kontaktusnyelvészet (Riehl 2009) vagy akár a migrációs nyelvészet és a 
stilisztika is.

A német mint egységes, homogén nyelv konkrétan nem is létezik, csupán 
sokfajta megjelenési formája ismert a német nyelvterületen, de napjainkban már 
azon túl is. Így nem meglepő, sőt, természetes jelenség, hogy a német nyelvterület 
különböző országaiban, illetve régióiban egy mindenütt ismert ételfajtára regioná-
lisan igen különböző megjelölések léteznek. A krumplipüré például lehet „Kartof-
felbrei”, „Kartoffel pü ree”, „Kartoffelmus” (Észak-Németország), „Kartoffelstock” 
(Svájc), „Erdapfel püree” (Auszt ria), mely elnevezéseket különbözőségük ellenére a 
nyelvterületen élő beszélők – még ha nem is beszélik ugyanazt a változatot – min-
den nehézség nélkül megértenek. A heterogén német nyelv a három nagy nemzeti 
(Németországban, Ausztriában és Svájcban) és számos, egy-egy nyelvterületen 
belüli regionális változatával együtt egy össz-nyelvi rendszert alkot, benne kü-
lönböző írott és beszélt, kodifikált és nem-kodifikált alrendszerekkel (Varietäten), 
mint a nyelvjárások, a rétegnyelvek, a szak- és csoportnyelvek és újabban az ún. 
etnolektek. A beszélők különböző szintű aktív és passzív kompetenciával bírják 
a nyelv fentnevezett megjelenési formáit, amelyek birtokában nem polilingvális 
(polyglott) többnyelvűség, hanem a német nyelvterületre oly jellemző ún. „belső 
többnyelvűség” alakult ki.4 A belső többnyelvűség a beszélők rendelkezésére álló 
kommunikatív variánsok szelekciója révén jön létre. A variánsok alternatív kifejezési 
lehetőségek (elemek) a nyelvrendszer különböző szintjein: a fonetikai-fonológiai, 

4  Az „innere Mehrsprachigkeit” kifejezés Mario Wandruszkától (1979) származik.
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a morfoszintaktikai és legszembetűnőbben a lexikális szinteken (wat – was, Fleis-
cher – Metzger, Peters Freund – dem Peter sein Freund – der Freund von Peter). 
Az, hogy a beszélő bizonyos variáns (vagy variánsok) mellett dönt, bizonyos vari-
ánsokat gyakran, másokat kevésbé használ, számos nyelven kívüli tényezőnek, pl. a 
kommunikációs helyzetnek, a beszélő szociális réteg-besorolódásának, életkorának 
és képzettségének a függvénye. A beszélők a mindenkori adott helyzettől függően 
nyelvi kompetenciájuk bizonyos szeleteit aktiválják, az egyik alrendszerről, például 
a nyelvjárásról könnyedén váltanak egy másikra, például a standard nyelvre vagy 
csoportnyelvre.

A német nyelv megjelenési formái egy feltérképezhető variációs spektrumot 
(Varietätenraum) hoznak létre, mely rendszerben rendező elvek működnek. Így a 
diatopikus (térbeli, regionális különbözőségek), a diasztratikus (a beszélő szocio-
kulturális beágyazottsága egy csoportban) és a diafázikus (a szituáció és a funkció) 
tengelyek mentén rendeződnek a variációs lehetőségek, illetve alakítják a nyelvi 
megjelenési formákat. A legalapvetőbb dimenziók természetesen a horizontális 
(regionális) és a vertikális (szociális), mely utóbbiból vezethető le a szituáció és a 
funkció dimenziója is. Mindamellett ide vehetjük utolsóként a nyelv mediális meg-
jelenési formáit is, a beszélt és írott nyelvi formákat, illetve azok alfajait, ily módon 
a három dimenziót egy negyedikkel, a diamediális dimenzióval kiegészítve.

Az alábbi táblázat áttekintést ad a német nyelv jelenlegi variációs teréről: 

Standardváltozat
Diatopikus (tér) Diasztratikus (csoport) Diafázikus (szituáció)

helyi nyelvjárás –
regionális változat –
(regionális nyelvjárások)  –
városi nyelvi variáns
társalgási nyelvi variánsok  –

Rétegnyelvek (szociolektus) nemek  –
szerinti (genderlekt) variánsok 
kor szerinti variánsok (gerontolekt) –
szakmaspecifikus variánsok  –
(szaknyelvek) 

regiszter  –
stílus –

A mai német nyelvterületen honos nyelvjárási régiókhoz kapcsolódó infor-
mációk és részletesebb aktuális nyelvjárási térképek a http://www.diwa.info alatt 
találhatók.

A szociolingvisztika, majd az ebből leágazó és a nyelvi kontaktusok vizsgálatára 
irányuló kontaktusnyelvészet, valamint a modern dialektológia közös problémákra 
irányuló szoros összefonódása és bizonyos nyelvi jelenségek együttes vizsgálata 
révén a variációs nyelvészet teljes profilját lefedik. A variációs nyelvészet (mind 
a dialektológia, a szociolingvisztika és a kontaktusnyelvészet) a mai német nyelv-
területekre jellemző nyelvi valóság legújabb kihívásaira új kutatási kérdésekkel és 
módszerekkel keres válaszokat. Így a dialektológia a klasszikus értelemben vett 
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nyelvjárástantól hosszú utat tett meg: kezdetben a nyelvjárásokat – melyben a né-
met nyelvterület köztudottan bővelkedik – mint nyelvészeti jelenséget vette górcső 
alá, majd nyelvföldrajzi szempontból areális (területi) jelenségként vizsgálta azokat 
(Sprachgeographie). A 60-as évek vége óta a nyelvjárási szociológia (Sozioling-
vistik) a nyelvjárást és a nyelvjárás használatát szociális jelenségként, a beszélő 
szociális beágyazottsága és számos más paraméter függvényeként tekinti. A német 
nyelvterületen oly nagy szakirodalomra visszatekintő és napjainkra már önállósodott 
„Varietätenlinguistik” például a kommunikatív dialektológia egyik vizsgálati mód-
szereként a német anyanyelvű beszélők kommunikációs spektrumában vizsgálja a 
nyelvjárások szerepét. Napjaink új kihívása, a Preston nyomán perceptuális dialek-
tológiának nevezett irány a nyelvjárást mint kognitív jelenséget vizsgálja, amennyi-
ben a beszélő viszonyát a nyelvi megjelenési formák beszélő általi percepciójában 
próbálja megvilágítani (l. Andersen et al. 2010). 

Nemcsak a dialektológia tett meg hosszú fejlődési utat: ugyanez elmondható a 
szociolingvisztikáról is, hiszen itt is új szempontként jelenik meg a mai Németor-
szágban élő nem német anyanyelvű beszélők nyelvi variabilitásának, többnyelvűsé-
gének és ezzel párhuzamosan nyelvi integrálódásuk és akkomodációjuk vizsgálata, 
mely kutatások már nem csak nyelvi, hanem igen erőteljesen interdiszciplináris 
jellegűek és összefoglaló néven migrációs nyelvészetként5 utalnak rá. Ebben az 
irányban a német nyelvterületen számos társadalmi szempontból hasznos kutatás 
indult el főleg az utóbbi 30–40 évben, és érdekességként elmondható, hogy ezen 
vizsgálatok eredményei a világ különböző pontjain élő német nyelvszigetek be-
szélőivel végzett vizsgálatok eredményeivel bizonyos strukturális és pragmatikai 
hasonlóságot mutatnak.

3. Főként nem szakemberek körében terjedt az a vélemény, hogy a német nyelv 
a 20. század második felében soha nem látott ütemben és mértékben változásnak 
indult, sőt, sokan egyenesen a nyelv rosszabbodásáról, romlásáról (Verlotterung 
der Sprache) is beszélnek. Itt valójában nem is a nyelv strukturális változásaira kell 
gondolnunk, inkább arról van szó, hogy mi beszélők, jobban és valószínűleg tudato-
sabban érzékeljük a napjainkra megsokasodott kommunikációs csatornán folyó nyelv 
sok és másfajta kifejezési lehetőségét. Úgy tűnik, a nyelvhasználat az utóbbi időben 
a számtalan újonnan létrejött szövegfajta kapcsán a figyelem középpontjába került, 
így érthető, hogy egy sor olyan kutatás vette kezdetét, melyek a nyelvi változáso-
kat, azok okait és következményeit kutatják, azokra magyarázatokat keresnek. Nem 
véletlen tehát, hogy a 80-as évek óta a német nyelvterületen folyó széleskörű váro-

5  L. Krefeld (2004).
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sinyelv-kutatások6 az újszerűség erejével hatottak, majd ezek egyik leágazásaként 
– és társadalmi szükségből is – az érdeklődés a német nyelvterületen élő migrációs 
népcsoportok nyelvi nehézségei és nyelvi integrációjának nem megoldott kérdései 
felé fordult. Erre a célra a különböző már ismert szocio- és kontaktus-lingvisztikai 
megközelítés mellett természetesen új módszereket is bevetettek,7 mint például a 
nyelvi biográfiákat (Sprachbiographien). 

Ezzel párhuzamosan az elektronikus média terjedésével a figyelem középpontjá-
ba került egyrészt a különböző szubkulturális és etnikai csoportok nyelvhasználata,8 
másrészt a különböző elektronikus kommunikációs eszközök mediális, stílus és 
szövegfajta szerinti változatainak a nyelvhasználatra gyakorolt hatása is.9 Nyilván-
való, hogy a kutatás homlokterébe került újabb nyelvi jelenségek feltérképezése 
jobbára csak interdiszciplináris módon valósulhatott meg, és ma már tudjuk, hogy 
csak több tudományterületről származó módszer együttes alkalmazásával érhető el 
ezen a téren eredmény.

A mai német nyelvi valóság sokféle kérdése közül a migránsokra irányuló 
nyelvi vizsgálódások annak okán is égetőek, mert nagyban hozzájárulnak a tár-
sadalom aktuális szociális problémáinak, így például integrálódásuk kérdésének 
megoldásához. Az ún. vendégmunkás-németre (Gastarbeiterdeutsch), ahogy később 
nevezték a pidginnémetre (Pidgindeutsch), vagyis az első vendégmunkás generáció 
nyelvi megnyilatkozásainak jellegzetességeire elsőként Clyne (1968) irányította rá 
a figyelmet Németországban, amikor 15 külföldivel készített interjújában nyelvi 
megnyilatkozásaikat elemezte:

(1)  jetzt Pause ’most szünet van’, 
 mit Zug ’vonattal’
 ich fahren Türkei ’én Törökországba utazom’
 mit die Kind fahren ’a gyerekkel utazom’

Ezekben a megnyilatkozásokban egy pidgin-variáns jellegzetességeit ismerte 
fel: egyszavas mondatokat, igék és határozott névelők hiányát, ragok és jelek mel-
lőzését, többnyire infinitivuszok használatát ragozott idealakok helyett, a nőnemű 
névelő általános elterjedését, a viel szó fokozó partikulaként való használatát, stb. 
Clyne ezt a fajta nyelvi változatot azzal magyarázta, hogy a német anyanyelvűek 
külföldiekkel folytatott interakcióiban nem a valós módon használják anyanyelvüket, 

6  Kallmeyer (1994).
7  Berend (1999), Meng (2001).
8  Neuland (2003), Androutsopoulos (2002).
9  Schlobinski (1993), Androtsopoulous (2003).
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mint azt teszik más anyanyelvű beszélővel, hanem az ún. foreigner talk (Auslän-
derregister) nyelvi változatot vetik be, azaz a megszokottnál jóval lassabban, de 
hangosabban és másként intonálva, nem teljes mondatokban beszélnek, lényegesen 
kevesebb szóanyaggal és egyszerű grammatikával, gondolván, hogy a németül nem 
vagy keveset tudó külföldiek ezt a fajta redukált német nyelvet jobban megértik. Ily 
módon a valós német nyelvi input-ot minimumra redukálva nem is nagyon volt esé-
lye és lehetősége a külföldieknek, hogy a német nyelvet anyanyelvűektől helyesen 
megtanulják. A 70-es és 80-as években különböző egyetemeken hasonló indíttatású, 
nagyszabású projektek indultak a vendégmunkás gyerekek iskolai és iskolán kívüli 
nyelvi integrálódásának, kevertnyelvűségének vizsgálatára.10 

A ma beszélt kevertnyelvű változatoknak (Mischsprache) persze nincs már 
sok köze annak a 60-as években használt ’vendégmunkás-némethez’, amit az első 
és talán még a második generációs beszélőknél tapasztaltak. Köztudott, hogy a 
mai vendégmunkások 3. és 4. generációi már német nyelvterületen születtek és 
szocializálódtak, különböző intenzitással és mértékben mindenki részesült iskolai 
német nyelvoktatásban. Fő jellegzetességük azonban, hogy nyelvükkel elkülönülni 
szeretnének, ezért olyan, több nyelv elemeiből álló keverékvariációt használnak, 
mely az előző vendégmunkás-generációk nyelvi változatához képest sok más jel-
legzetességet mutat. Ez a főleg a nagyvárosokban és ott is bizonyos negyedekben 
használatos nyelvi variáns mára nagyon kedvelt lett nem migrációs hátterű, azaz 
német anyanyelvű fiatalok körében is. A ’Hófehérke’ című mese kezdete például 
etnolektben így hangzik: 

(2)   Es war ma krasse, geile Tuss, dem hatte Stiefkind. Das hat immer in Spiegel geguckt 
und den angelabert: Spiegel, Spiegel an Wand, wer is dem geilste Tus sin Land? 
(Volt egyszer egy szép királynő, akinek volt egy mostohagyereke. A királynő min-
dig megkérdezte a tükrét: Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb az 
országban?)

További érdekes példák a következők:
(3)  Ich mach disch Messer (Kikészítelek)
 Isch geh U-Bahn. (A metróhoz megyek)
 Isch will Toilette. (WC-re kell mennem)
 Yalla, yalla (Indulás)

10  Heidelbergi projekt (1975), Dirim–Auer (2004). 
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A hibridnyelv legfontosabb jellemzői elsősorban a rendkívül leegyszerűsített 
grammatika: szintaktikai redukciók, ragozási jelek, idő és módjelölések elhagyása, 
nagyon redukált szókincs, idegen lexikai elemek, idegen nyelvekből módosított 
formában kommunikációs frázisok átvétele, körülírások és szokatlan metaforák 
használata, de legfőképpen az önálló, saját fonológiai rendszer. Az orosznémet 
(Russlanddeutsch) fiatalok esetében még egy latin-cirill keverék abc is napvilágot 
látott. A gyakori használat révén persze önállósodik ez a változat, és saját gram-
matikai-strukturális fejlődései sem kizárhatók, mint ahogyan szakemberek ezt már 
konstatálják is. 

A leegyszerűsített vagy keveréknyelvi variánsok közül vitathatatlanul a leg-
ismertebb a ’töröknémet’ (Türkendeutsch), de sok olyan keveréknyelvi variáns is 
létezik, melynek alapja a török mellett az orosz, az arab vagy akár más nyelv. A né-
met nyelv mai kontaktusai az angolon kívül természetesen főként a nyelvterületen 
élő migránsok nyelvével kapcsolatosak, mely kontaktusokban erős kölcsönhatásokat 
fedezhetünk fel. Az így keletkezett leegyszerűsített hibridnyelvi változatok ugyanis 
mindig multilinguális nyelvi kontaktusok meglétére utalnak, olyan kommunikációs 
helyzetekre, amelyekben a beszélők nem egy mindenki által ismert közös nyelvet 
beszélnek, hanem egy-egy beszédhelyzetben több nyelvet használnak párhuzamosan, 
azaz több nyelv áll egymással interakcióban és ily módon kell a megértést bizto-
sítani. Németországban az ilyen nyelvi variánsok kialakulásában természetesen az 
ott élő különböző nemzetiségű fiatalok anyanyelve (török, arab, szerb, kurd, stb.) 
mellett a német fiatalság nyelve (Jugendsprache), a német köznyelv és az angol nyelv 
játszik fontos és alkotó szerepet.

A hibridnyelvek létrejöttének oka gyakran a beszélők játékos vagy tudatosan 
provokatív igénye másságuk kifejezésére, a többség nyelvétől való elkülönülésre. A 
hibridnyelvet beszélők ennek a nyelvi változatnak a segítségével fejezik ki új nyelvi és 
szociális identitásukat mint töröknémetek (Türkendeutsche), orosznémetek. Verbális 
kifejezőeszközeik egy határozottan körvonalazható összetartozást, csoportkohéziót su-
gallnak, többek között a számos új, saját maguk által létrehozott nyelvi kreáció révén. 
Az idő múlásával azonban ezek a szlengek kilépnek eredeti keretükből, önállósodnak 
és a csoport tagjai (’Szene’) valamint a média révén ismertté és populárissá, sokszor 
divattá válnak, így kialakul a másodlagos etnolekt. Ilyen divat-áramlatok során már a 
német anyanyelvű fiatalok is elsajátítják és használják ezt a nyelvet bizonyos céllal, 
például az arculat megőrzése érdekében, tabuk kimondása kapcsán, azaz olyan cé-
lokra, amelyet saját nyelvükön nem akarnak vagy tudnak kifejezni. Az etnolekt ilyen 
szinten és ilyen beszélőkörben történő használatát most már harmadlagos etnolekt-
nek nevezik. Az énekesek, rapperek, humoristák, írók, filmesek és színházi emberek 
a nyilvánosságban jelenítik meg ezt a nyelvi változatot, ezáltal látható jelenséggé és 
kulturális tényezővé emelik, de egyben a kutatás tárgyává is teszik. A mai szubkultúrák 
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interkulturális kommunikációs helyzeteiben az egy szubkultúrához tartozó egyének 
között akár nyilvános beszédhelyzetekben is teljesen szokványos és normális az em-
lített etnolektnek a használata mindhárom említett szinten. 

A mai töröknémet (Türkendeutsch) vagy akár orosznémet (Russendeutsch) 
nyelvi változatokban nem a 30–40 évvel ezelőtti vendégmunkás hibrid nyelvének 
kibővítéséről van szó, hanem leginkább egy kreatívan létrejött önálló szlengről 
(Türkensleng) beszélhetünk, melyben az etnicitás mint jelmez vagy mint szerepjá-
ték kerül a nyelvi interakcióba. Az ilyen nyelvi variánsok, illetve nyelvi változatok 
meghonosodásában és terjesztésében fontos szerepet játszottak a Németországban 
született török művészek, akik a médiában, a rádió és tv műsorokban, kabarékban 
szerepeltek és hódították meg a német közönséget is ezzel a furcsa nyelvi változattal, 
ami végül is egy semleges megjelöléssel ’Ethnolekt’-ként vált ismertté.11 

Természetesen nem csupán nyelvi szempontból érdekesek ezen új változatok 
fejlődései és alakulásai a német társadalom bizonyos csoportjainak nyelvi repertoár-
jában, hanem fontos lesz az új nyelvi változatok pozicionálása a fent említett nyelvi 
változat spektrumában is. Nem utolsósorban érdekes lesz a változat megítélése a kü-
lönböző társadalmi rétegekben. A hibridnyelvek hű letérképezései annak a folyamat-
nak, melynek során a nyelvi kontaktusokban a szubsztrátum nyelvek befolyásol(hat)
ják a többségi nyelvet. Ez jelentősen érinti majd a nyelvi norma kérdését, de ugyan-
így az egyes nyelvekkel kapcsolatos nyelvpolitikai törekvéseket, irányokat is.
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